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 لأردينسلسةل اس تطالعات املؤرش ا

 13 –نبض الشارع الأردين 

2020/2/23 

  أهم اوليات األردنيين في نبض 
ً
 ودوليا

ً
 والقدس والقضية الفلسطينية اقليميا

ً
الفساد محليا

 (.13الشارع )

 ( يعتقدون أن األمور تسير في االتجاه الخاطئ، 67الغالبية العظمى من األردنيين )%

% يعتقدون أنها تسير في االتجاه 48عينة قادة الرأي في تقييمهم لسير اتجاه األمور )وانقسام 

 % يعتقدون أنها تسير في االتجاه الخاطئ(48الصحيح، 

  من حيث املتابعة لدى أفراد عينة قادة الرأيالتلفزيونية قناة اململكة 
ً
 األولى محليا

  م االمريكية في الشرق األوسطالغالبية العظمى من األردنيين عرفوا عن خطة السل 

 .التلفزيون مصدر املعرفة الرئيس لدى غالبية األردنيين حول خطة السلم االمريكية 

 (18 اقع اإلخبارية االلكترونية، فيما %( من قادة الرأي عرفوا عن الخطة من خلل املو

 % من مستجيبي العينة الوطنية عن الخطة من خلل الفيسبوك.21َعرف 

  العينة الوطنية يعتقدون أن موضوعات: االعتراف بالقدس كاملة عاصمة افراد

 إلسرائيل، واالستيلء على باقي األراض ي الفلسطينية هي اهم القضايا الجوهرية في الخطة،

  أن اهم القضايا الجوهرية في الخطة هي: االعتراف  عينة قادة الرأيبينما يعتقد افراد

تصفية القضية الفلسطينية لصالح الدولة بالقدس كاملة عاصمة إلسرائيل، و 

 .ناإلسرائيلية وإلغاء حق العودة للجئين الفلسطينيي
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  كما احتلل كامل األراض ي الفلسطينية. هو الهدف الرئيس ي من الخطة االمريكية للسلم

 .يعتقد غالبية العينة الوطنية

 القرن، وأن الشعب  غالبية األردنيين يعتقدون أن إسرائيل هي الرابح الرئيس ي من صفقة

 الفلسطيني هو الخاسر الرئيس ي.

 ( من األردنيين يعتقدون أن األردن هو الخاسر الرئيس ي من صفقة القرن. 15فقط )% 

  راضون عن موقف الحكومة األردنية تجاه الخطة األمريكية للسلم األردنيينغالبية 

(77)%. 

  األردن قادر على مواجهة الضغوطات الدولية بسب موقفه  نيعتقدون أ األردنيينغالبية

 صفقة القرن، ويعتقدون أنه قادر على تحمل تبعات موقفه. من

  ال يجوز التنازل عن كونها عاصمة انه غالبية األردنيين يعتقدون أن القدس خط أحمر و

 حال من األحوال. ةالدولة الفلسطينية بأي

  اقف الدول العربية تجاه الخطة الغالبية العظمى من األردنيين غير راضيين عن مو

 .غير راضيين عن موقف السلطة الفلسطينية ثلثهممن  ، وأكثر االمريكية للسلم

 

الجامعة األردنية، بي العام واملسوح امليدانية في مركز الدراسات االستراتيجية أذت دائرة استطالعات الر نف  

  عشر الثالث ااستطالعه
 
          منردني" خالل الفترة أل نبض الشارع ا-ر األردنيمن ضمن سلسلة استطالعات "املؤش

 وعلى عينة من فئة قادة الرأي. ،كافة للمجتمع األردني ومن املحافظاتممثلة  ، على عينة2022\2\16-22

، وتواجه اإلقليم على  13-وقد ركز موضوع استطلع نبض الشارع األردني
ً
أبرز القضايا التي تواجه األردن محليا

 خطة السلم االمريكية )صفقة القرن(موضوع وتواجه املجتمع الدولي. باإلضافة الى تركيز االستطلع على 
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 األمور في األردن )العينة الوطنية وعينة قادة الرأي(  اتجاهسير 

%( أن األمور في األردن تسير في 48%( ونصف مستجيبي عينة قادة الرأي )67يعتقد ثلثي مستجيبي العينة الوطنية )

%( أن 48%( الوطنية ونصف مستجيبي عينة قادة الرأي )32االتجاه الخاطئ، فيما يعتقد ثلث مستجيبي العينة )

 األمور في األردن تسير في االتجاه الصحيح. 

 

 

 القضايا التي تواجه املجتمع املحلي، واإلقليمي والدوليأبرز 

%( 46ة )وبنسب تواجه األردن اليوم، احتلت أولويات األردنيين كأهم القضايا التي الفساد يةأظهرت النتائج أن قض

% 23%( لدى افراد العينة الوطنية. وفي املرتبة الثانية جاءت مشكلة البطالة )34لدى افراد عينة قادة الرأي و )

% عند افراد العينة الوطنية، 20% افراد عينة قادة الرأي(، وفي املرتبة الثالثة مشكلة الفقر )22العينة الوطنية، 

% عند 21املرتبة الرابعة )في احتلت مشكلة ارتفاع األسعار وغالء املعيشة  % عند افراد عينة قادة الرأي(. فيما17و

 % عند افراد عينة قادة الرأي(.10افراد العينة الوطنية و
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تسير في االتجاه الصحيح تسير في االتجاه الخاطئ ال أعرف 

هل تعتقد أن األمور في األردن تسير في االتجاه الصحيح ام االتجاه الخاطئ؟

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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 ، ما هي أهم قضية تواجه األردن اليوم؟ سوف أقوم بذكرهامن بين القضايا املحلية التالية التي (: 1الشكل رقم )

 
  ارتفاع نسبة من يعتقدون أن القدس والقضية الفلسطينية هي أبرز القضايا اإلقليمية مقارنة

 (13 -% في نبض61، 12-% في نبض 46( )12باستطلع نبض الشارع األردني )

، وقد )منطقة الشرق األوسط( اليومتم إعطاء املستجيبين أربع قضايا ليختار منها واحدة كأهم قضية تواجه اإلقليم 

لدى افراد العينة الوطنية و  %(61أظهرت النتائج أن القدس والقضية الفلسطينية احتلت املرتبة األولى بنسبة )

لدى افراد العينة  %(17، تلتها مشكلة األزمات والحروب التي تواجه املنطقة )%( لدى افراد عينة قادة الرأي70)

لدى افراد العينة  %(9) املنطقةفي شكلة األمن واألمان م، ومن ثم %( لدى أفراد عينة قادة الرأي11الوطنية و )

 %( لدى أفراد عينة قادة الرأي.11الوطنية و )

من بين القضايا اإلقليمية )منطقة الشرق األوسط( التالية التي سوف أقوم بذكرها، ما هي أهم قضية تواجه (: 2الشكل رقم )

 ؟ اإلقليم )منطقة الشرق األوسط(
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الفقر البطالة ارتفاع األسعار وغلء

املعيشة

الفساد أخرى  الوضع االقتصادي 

بصفة عامة

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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نيةالقدس والقضية الفلسطي قضية اللجئين في األردن االزمات والحروب التي تواجه

املنطقة

مشكلة االمن واألمان في 

املنطقة

أخرى 

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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  هي أبرز القضايا  القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن من يعتقدون أن  نسبةكبير في ارتفاع

 (13 -% في نبض61، 12-% في نبض 29( )12مقارنة باستطلع نبض الشارع األردني ) الدولية

عند افراد  %61في املرتبة األولى ) ضية القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن جاءت ق وعلى الصعيد الدولي،

لدى افراد  %16) الحروب والنزاعات وعدم االستقرارمشكلة ف( % عند افراد عينة قادة الرأي46والعينة الوطنية 

 األمن واألمان واإلرهاب والتطرف. ، ومن ثم تأتي مشكلة (% لدى افراد عينة قادة الرأي14والعينة الوطنية 

 دولية تواجه املما هي أهم قضية (: 3الشكل رقم )
ً
 ؟ جتمع الدولي حاليا

 

 

1

2

2

3

3

4

4

6

16

61

11

3

2

1

8

3

6

7

14

46

التدخالت الخارجية في منطقة الشرق االوسط

أخرى

غياب العدال والمساواة وانتشار الفساد

ال أعرف

انتشار فيروس كورونا

مشاكل الالجئين

االوضاع االقتصادية الصعبة

االمن واالمان واالرهاب والتطرف

الحروب والنزعات وعدم االستقرار

القدس والقضية الفلسطينية وصفقة القرن

عينة قادة الرأي العينة الوطنية
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وعند سؤال افراد عينة قادة الرأي عن أكثر املحطات التلفزيونية التي يتابعونها، أظهرت النتائج أن قناة اململكة 

 . وجاءت الجزيرة اإلخبارية في املرتبة األولى من بين القنوات العربية.جاءت في املرتبة األولى من بين القنوات املحلية

 )عينة قادة الرأي( ما هي أكثر محطة تلفزيونية إخبارية تشاهدها أكثر من غيرها؟( 1الجدول رقم )

 % 

 28.4 الجزيرة اإلخبارية

 10.2 اململكة

 10.0 رؤيا

 9.3 التلفزيون األردني

 9.1 ال اتابع

 7.3 امليادين

 6.0 العربية

BBC 4.0 

 2.5 غير محدد

CNN 2.2 

 2.2 روسيا اليوم

 1.6 العربية الحدث

BBC ARABIC 1.3 

 1.3 24فرانس 

MBC1 1.0 

 1.0 الحقيقة الدولية

 2.6 محطات أخرى 

 100.0 املجموع

 

 االمريكية )صفقة القرن(السالم خطة 

محاور  أبرز او ما تم تسميته بصفقة القرن، من حيث السالم االمريكية في الشرق األوسط، خطة هذا القسم  يتناول 

على هذه الخطة، والهدف الرئيس ي منها، ومن هي األطراف املستفيدة واملتضررة من هذه الخطة، باإلضافة الى التعرف 

 .موقف الدول العربية واألطراف املختلفة من هذه الخطة، وموقف األردن وكيفية التعامل مع تبعيات هذه الخطة

%( عن الخطة األمريكي 89لعظمى من مستجيبي العينة الوطنية )عرف جميع مستجيبي عينة قادة الرأي والغالبية ا

% افراد العينة 61للسالم. وكان التلفزيون هو املصدر الرئيس ي للمعرفة عن هذه الخطة لدى افراد العينتين )

ع % من مستجيبي عينة قادة الرأي عن طريق املواق18% افراد عينة قادة الرأي(، فيما سمع عن الخطة 55والوطنية، 

 % من مستجيبي العينة الوطنية عرفوا عن الخطة عن طريق الفيسبوك.21واإلخبارية، 
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هل سمعت، قرأت، عرفت عن الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن( التي أعلنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب (: 4الشكل رقم )

 ؟2020-1-28في تاريخ 

 

 )من الذين عرفوا عن الخطة(  ملعلوماتك عن الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(ما هو املصدر الرئيس (: 5الشكل رقم )
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املطبوعة( الصحف اليومية)الجرائد 

اقع اإلخبارية االلكترونية املو

فيسبوك

تويتر

أخرى 

ال أعرف /غير متأكد

عينة قادة الرأي العينة الوطنية
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 االمريكية )صفقة القرن(السالم خطة القضايا الجوهرية في 

لخطة التي تحدث ا عن ابرز القضايا التي تضمنتهاتم سؤال املستجيبين الذين عرفوا عن الخطة االمريكية للسالم 

%( وخمس مستجيبي عينة قادة 33عنها الرئيس األمريكي دونالد ترامب، وقد أفاد ثلث مستجيبي العينة الوطنية )

هو أن القدس كاملة عاصمة إلسرائيل، وأن الخطة تتضمن الصفقة  القضايا الجوهرية في%( أن أبرز 21الرأي )

 ضم مناطق 12لعينة الوطنية، % ا17االستيالء على باقي األراض ي الفلسطينية )
ً
% عينة قادة الرأي(، وتتضمن ايضا

%( من مستجيبي 15% عينة قادة الرأي(، فيما أفاد )9% العينة الوطنية و 11االغوار تحت السيطرة اإلسرائيلية )

ح الدولة تصفية القضية الفلسطينية لصال هاتتضمنهو الخطة  القضايا الجوهرية فيافراد عينة قادة الرأي أن أبرز 

 %(.  13) ن، وإلغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيي%(15) اإلسرائيلية

 خطة االمريكية للسلم )صفقة القرن( التي تحدث عنها ترامب؟ لل القضايا الجوهريةهل لك ان تذكر (: 2الجدول )

 عينة قادة الرأي العينة الوطنية 

 21 33 إلسرائيلالقدس كاملة عاصمة 

 12 17 باقي االراض ي الفلسطينية االستيالء على

 9 11 ضم مناطق االغوار تحت السيطرة االسرائيلية

 2 8 تهجير الشعب الفلسطيني

 15 6 ةاإلسرائيليتصفية القضية الفلسطينية لصالح الدولة 

 13 5 الغاء حق العودة لالجئين الفلسطينيين

 في بلده
ً
 8 5 توطين الالجئين الفلسطينيين كال

 4 2 الدول العربية واضعافها وهيمنة اسرائيل على املنطقةتدمير 

 - 2 الهاشمية عن املقدسات الوصايةازالة 

 4 2 االعتراف بدولة اسرائيل

 2 2 تعويض الالجئين ودعم مالي لهم وللدول املقيمين بها

 1 1 اقامة دولة فلسطينية منزوعة السالح

 1 3 ال أعرف/ غير مطلع

 8 3 أخرى 

 100 100 املجموع

 

%( من مستجيبي العينة 31يعتقد ) ـوعند السؤال عن الهدف الرئيس ي من الخطة االمريكية للسالم )صفقة القرن( 

%( أن الهدف من الخطة هو اعتبار 21الوطنية ان الهدف الرئيس ي هو احتالل كامل األراض ي الفلسطينية، ويعتقد )

%( أن الهدف الرئيس ي من الخطة هو القضاء على الدولة 12القدس كاملة عاصمة إلسرائيل، فيما يعتقد )
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%( ان الهدف من الخطة هو اعطاء القوة إلسرائيل للسيطرة على 9ية. وأفاد )الفلسطينية وضياع القضية الفلسطين

 (6الشكل رقم )املنطقة. 

)العينة الوطنية(برأيك، ما هو الهدف الرئيس ي من الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟ (: 6الشكل رقم )

 

 

 من الخطة االمريكية للسالم )صفقة القرن( الرابحون والخاسرون

الرئيس ي من الخطة  الخاسر%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن 38%( من مستجيبي العينة الوطنية و)60يعتقد )

%( 14%( من مستجيبي العينة الوطنية و )15االمريكية للسالم )صفقة القرن( هو الشعب الفلسطيني، فيما يعتقد )

%( من مستجيبي عينة قادة 32و األردن، ويعقد )الرئيس ي من الصفقة ه الخاسرمن مستجيبي عينة قادة الرأي أن 

. ويعتقد  الخاسر%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن 8الرأي و )
ً
الرئيس ي من الصفقة هو األردن وفلسطين معا

 (7الرئيس ي من الصفقة هو االمة العربية كاملة. الشكل رقم ) الخاسر%( من كلتا العينتين أن 13)
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اخرى 

القضاء على االسلم

لعودةتهجير الفلسطينيين وعدم السماح للجئين بحق ا

يلزيادة املصالح االمريكية في املنطقة وحماية السرائ

االعتراف الكامل بدولة اسرائيل

ال أعرف

إضعاف االمة العربية وتفريقها

اعطاء القوة السرائيل للسيطرة على املنطقة

القضاء على الدولة الفلسطينية وضياع القضية

اعتبار القدس كاملة عاصمة السرائيل

احتلل كامل االراض ي الفلسطينية
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 الرئيس ي من الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟ الخاسر برأيك، من هو (: 7الشكل رقم )

 
 الفائز%( من مستجيبي العينة الوطنية أن 58%( مستجيبي عينة قادة الرأي و )74في املقابل، يعتقد ثالثة ارباع )

وطنية أن الواليات %( من مستجيبي العينة ال17)األكبر من الخطة االمريكية للسالم هو إسرائيل، فيما يعتقد 

األكبر من خطة  الفائز%( ان الشعب اليهودي هو 12، ويعتقد )األكبر من هذه الخطة الفائزاملتحدة االمريكية هو 

 السالم االمريكية.

 االكبر من الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟ الفائز برأيك، من هو (: 8الشكل رقم )
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املسلمين كافة يالشعب الفلسطين األردن األردن وفلسطين األمة العربية أخرى 

العينة الوطنية عينة قادة الرأي
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الشعب اليهودي ة الواليات املتحد

االمريكية
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 وكيفية التعامل مع تبعاتها االمريكية للسلماملوقف األردني تجاه الخطة 

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم راضون بدرجة كبيرة عن 34%( من مستجيبي العينة الوطنية و)43أفاد )

%( من 36%( من مستجيبي العينة الوطنية و)33موقف الحكومة األردنية اتجاه الخطة االمريكية للسالم، فيما أفاد )

%( من 16قادة الرأي أنهم راضون بدرجة متوسطة من موقف الحكومة تجاه هذه الخطة، وأفاد ) مستجيبي عينة

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم غير راضيين على االطالق عن موقف الحكومة 21مستجيبي العينة الوطنية و)

 األردنية تجاه الخطة االمريكية للسالم.

 اتجاه الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟ الحكومة األردنيةالى أي درجة انت راض عن موقف (: 9الشكل رقم )

 

تم سؤال املستجيبين الذين أفادو بأنهم غير راضيين على االطالق او راضيين بدرجة قليلة عن موقف الحكومة األردنية 

%( من مستجيبي العينة 31كومة، وقد أفاد )تجاه الخطة األمريكية للسالم عن املوقف الذي يجب ان تتخذه الح

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي ان موقف الحكومة يجب ان يتمثل في التصدي لصفقة القرن وعدم 49الوطنية و)

 ملنع تنفيذها. وأفاد )
ً
 وعامليا

ً
%( من مستجيبي العينة أنه يجب قطع العالقات مع إسرائيل 24قبلوها والحشد عربيا

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي انه على الحكومة الغاء اتفاقية الغاز وجميع 19فيما أفاد )وطرد السفير، 

 االتفاقيات األخرى مع إسرائيل.
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)للذين  برأيك ما هو املوقف الذي يجب ان تتخذه الحكومة اتجاه الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟(: 3الجدول رقم )

 أفادو بأنهم غير راضيين على االطلق او راضون بدرجة قليلة(

 العينة الوطنية 

 %(21من )

 عينة قادة الرأي

 %(28من )

 لذلك
ً
 وعامليا

ً
 49 31 التصدي لصفقة القرن وعدم قبولها والحشد عربيا

 19 6 الغاء اتفاقية الغاز وجميع االتفاقيات األخرى مع اسرائيل

 5 24 مع اسرائيل وطرد السفيرقطع العلقات 

 8 10 ال يوجد ما تستطيع الحكومة فعله

 3 12 ال أعرف

 16 7 الصفقة مفرداتاتخاذ موقف حاسم وجريء وتوضيح 

 8 10 أخرى 

 100 100 املجموع

 

ولن %( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن األردن قادر على الوقوف 49%( من مستجيبي العينة الوطنية و)58يعتقد )

%( من مستجيبي 25يرضخ للضغوطات الدولية التي تمارس عليه من أجل قبول خطة السالم االمريكية، فيما يعتقد )

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن األردن قادر على الوقوف في وجه الضغوطات الدولية ولكنه 26العينة و)

%( من مستجيبي عينة 24ي العينة الوطنية و)%( من مستجيب16سيضطر الى التنازل عن بعض مطالبه، ويعتقد )

قادة الرأي أن األردن غير قادر على الوقوف في وجه الضغوطات الدولية التي تمارس عليه لقبول خطة السالم 

 االمريكية.

ول هل تعتقد أن األردن قادر على الوقوف في وجه الضغوطات الدولية التي تمارسها بعض الدول عليه للقب(: 10الشكل رقم )

 بالخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟

 

58

25

16

2

49

26 24

1

نعم قادر ولن يرضخ 

للضغوطات

نعم قادر ولكن سيضطر الى

تنازل عن بعض مطالبه

اتغير قادر وسيرضخ للضغوط ال أعرف 
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%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن األردن قادر على تحمل 45%( من مستجيبي العينة الوطنية و)55ويعتقد )

%( من مستجيبي العينة 42تبعيات الخطة االمريكية للسالم )صفقة القرن( في حال تم تطبيقها، فيما يعتقد )

ستجيبي عينة قادة الرأي أن األردن غير قادر على تحمل تبعيات الخطة االمريكية للسالم في %( من م51الوطنية و)

 حال تم تطبيقها.

 هل تعتقد ان األردن قادر على تحمل تبعيات الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن( في حال تم تطبيقها؟(: 11الشكل رقم )

 

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أن األولوية 53%(، و)75الوطنية )يعتبر الغالبية العظمى من مستجيبي العينة 

%( من مستجيبي العينة الوطنية 12القصوى التي يجب عدم التنازل عنها أن القدس هي عاصمة فلسطين، ويعتقد )

تقد %( من مستجيبي عينة قادة الرأي انه يجب عدم التنازل عن الرعاية الهاشمية للمقدسات اإلسالمية. ويع11و)

 %( من مستجيبي عينة قادة الرأي انه يجب عدم التنازل عن حق عودة الالجئين الفلسطينيين الى فلسطين.20)

 

تحدثت صفقة القرن عن مجموعة من األمور، من حيث األولويات، ما هي األولوية القصوى التي يجب عدم (: 4الجدول رقم )

 التنازل عنها من بين األوليات التالية

 عينة قادة الرأي الوطنيةالعينة  

 53 75 القدس عاصمة فلسطين

 11 12 املقدسات اإلسلمية تحت الرعاية االردنية

 20 8 عودة اللجئين الفلسطينيين الى فلسطين

ضم أراض ي املستوطنات اإلسرائيلية املوجودة في الضفة الغربية كجزء من 

 الدولة اإلسرائيلية

2 4 

 2 1 أخرى 

 2 1 أعرفال 

 6 - جميع ما ذكر

 
ً
 4 - عدم التنازل عن اي ش يء اطلقا

 100 100 املجموع 

 

55

42

3

45
51

3

نعم قادر ال، ليس قادر ال أعرف 
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 قف الدول العربية من الخطة االمريكية للسلماالرض ى عن مو 

 راضين%( انهم غير 81%( ومستجيبي عينة قادة الرأي )72مستجيبي العينة الوطنية ) الغالبية العظمى من تأفاد

%( من مستجيبي العينة الوطنية 12على االطالق عن موقف الدول العربية من خطة السالم االمريكية، وأفاد فقط )

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم راضون بدرجة متوسطة عن موقف الدول العربية من خطة السالم 9و )

 االمريكية. 

 ل العربية من الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟ الى أي درجة انت راض عن موقف الدو (: 12الشكل رقم )

 

%( من 31وعند السؤال عن مدى الرض ى عن موقف السلطة الفلسطينية اتجاه الخطة االمريكية للسالم، أفاد )

على االطالق عن موقف السلطة  راضين%( من مستجيبي عينة قادة الرأي أنهم غير 45مستجيبي العينة الوطنية و)

%( من مستجيبي عينة قادة الرأي انهم راضون 18%( من مستجيبي العينة الوطنية و)26ة، فيما أفاد )الفلسطيني

 بدرجة كبيرة عن موقف السلطة الفلسطينية تجاه الخطة االمريكية للسالم.

 القرن(؟اتجاه الخطة االمريكية للسلم )صفقة السلطة الفلسطينية الى أي درجة انت راض عن موقف (: 13الشكل رقم )
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موقف  عن%( من مستجيبي عينة قادة الرأي عدم رضاهم املطلق 31%( من مستجيبي العينة الوطنية و)19وأبدى )

%( من مستجيبي عينة قادة 20%( من مستجيبي العينة و)28حماس تجاه الخطة االمريكية للسالم، فيما أبدى )

الرأي راضاهم بدرجة كبيرة عن موقف حماس تجاه الخطة، وابدى رضاهم املتوسط عن موقف حماس تجاه الخطة 

 تجيبي عينة قادة الرأي.%( من مس28%( من مستجيبي العينة الوطنية و22االمريكية للسالم )

 اتجاه الخطة االمريكية للسلم )صفقة القرن(؟موقف حماس الى أي درجة انت راض عن (: 14الشكل رقم )
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